
Doktoritööde kinnise kaitsmise juhend 

Käesolev juhendmaterjal tugineb Tallinna Tehnikaülikooli dokumentidele „Õpingute lõpetamise 
eeskiri“ ja „Doktoritööle esitatavad nõuded ja doktoritööde avaldamise kord“. 

1. Doktoritöö kinnise kaitsmise kuulutab kaitsmiskomisjoni esimees välja põhjendatud juhtudel. 
Kinnise kaitsmise põhjuseks võivad olla doktoritöös sisalduvad eraelulised või eriliigilised 
isikuandmed, juurdepääsupiiranguga andmed, konfidentsiaalsed ehk ärisaladuseks liigituvad 
andmed, riigisaladus vms andmed mis vajavad kaitset avalikuks tuleku ja kolmandatele 
isikutele teatavaks saamise eest. 

2. Otsuse kinniseks kaitsmiseks teeb teaduskonna dekaan doktorandi poolt esitatud avalduse 
alusel. Avaldus doktoritöö kinniseks kaitsmiseks ja/või doktoritööle piiratud ligipääsu 
kehtestamiseks esitatakse koos lõputöö kaitsmistaotlusega. 

3. Kinnise kaitsmise tingimustega tuleb arvestada doktoritöö avalikustamisel ja 
kaitsmiskomisjoni liikmetega lepingute sõlmimisel. 

4. Kinnise kaitsmise korral toimub kaitsmine registreeritud osavõtjatega. Kõik kaitsmisel 
osalejad kinnitavad allkirjaga, et on teadlikud kaitsmisel avalikustatava teabe 
konfidentsiaalsusest ja kohustuvad seda hoidma saladuses. 

5. Isikute osalemist kinnisel kaitsmisel piiratakse, kui selleks on doktoritöö juhendaja või 
isikuandmete ja riigisaladuse kaitset korraldav isik teinud kaitsmiskomisjoni esimehele 
vastava ettepaneku. Kinnisel doktoritöö kaitsmisel ei ole lubatud kaitsmise audio- ja video 
salvestamine ega pildistamine. 

6. Doktoritööle, mis sisaldab andmeid, mis vajavad kaitset avalikuks tuleku ja kolmandatele 
isikutele teatavaks saamise eest tuleb kehtestada piiratud ligipääs. 

7. Piiratud ligipääsuga doktoritöö trükist käsitletakse vastavalt ülikooli isikuandmete töötlemise 
ja kaitse korrale, teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise korrale ning riigisaladuse 
ja salastatud teabe töötlemise ja kaitse juhendile 

8. Otsuse piiratud ligipääsu kehtestamiseks doktoritöö avalikustamisel teeb dekaan doktoritöö 
juhendaja ja autori ettepanekul 

9. Piiratud ligipääsuga doktoritööle kannab selle koostaja doktoritöö koostamise ja 
vormistamise alguses vastavad märked konsulteerides vajadusel ülikooli isikuandmete ja 
riigisaladuse kaitset korraldava isikuga.  
Märked:  

a. isikuandmete ja juurdepääsupiiranguga teabe puhul märge „ASUTUSESISESEKS 
KASUTAMISEKS”; 

b.  konfidentsiaalse teabe puhul märge „KONFIDENTSIAALNE“; 
c. riigisaladuse puhul märge „PIIRATUD“, „KONFIDENTSIAALNE“ või „SALAJANE“. 

10. Piiratud ligipääsuga doktoritöö puhul edastatakse raamatukogule elektrooniliselt ainult 
doktoritöö lühikokkuvõte. Riigisaladust sisaldavat doktoritööd ei edastata raamatukogule. 

11. Piiratud ligipääsuga doktoritöö trükised edastatakse kaitsmise läbiviimiseks vaid 
kaitsmiskomisjoni liikmetele ja oponenditele.  

12. Piiratud ligipääsuga doktoritöö trükis säilitatakse raamatukogu selleks ettenähtud kinnises 
hoidlas. Doktoritöid, milles sisaldub riigisaladus, säilitatakse ülikooli isikuandmete ja 
riigisaladuse kaitset korraldava isiku halduses turvaalal või edastatakse säilitamiseks 
doktoritöös käsitletud teavet töötlevale riigiasutusele. 

 

TalTech isikuandmete ja riigisaladuse kaitset korraldav isik:  
Henri Schasmin (henri.schasmin@taltech.ee, 620 2017) 


